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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И 

СТРОИТЕЛСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, МЕСТНО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА 

ПОЛИТИКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 7 
 

Днес, на 12.03.2012 г. от 9.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2, се проведе заседание на постоянната комисия по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”, на което присъстваха: 

1. Пламен Петков Лашев – председател. 
2. Айдън сабриев Карамехмедов – секретар. 
3. Байчо Петров Георгиев – член. 

 4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
 5. Татяна Димитрова Василева – член. 
           6. Боян Симеонов Иванов – член. 

7. Стефка Райкова Пенчева – член. 
 В работата на Комисията участие взе Христина Димитрова Ефтимова – Председател 
на Общинския съвет. 
 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 649/22.02.2012 г., 
относно: Информация за работата на Кмета на Кметство село Бъзовец за 2011 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 653/27.02.2012 г., 
относно: Информация за работата на Кмета на Кметство село Помен за 2011 година. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 102-
660/02.03.2012 г., относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 1 за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 105-663/05.03.2012 г., 
относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 13 за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили, 
област Русе. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 644/17.02.2012 г., 
относно: Приемане на Наредба № 23 за управление на общинските горски територии в 
Община Две могили, област Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Докладната записка е 
представена в стилистичен вид, но иначе обширна. Обхваща всички въпроси, които са 
възниквали в процеса на работата и това как са решавани. Предлагам да се приеме 
информацията. 

В разискванията по първа точка взеха участие:   

1. Байчо Георгиев: Приемам информацията, тя е написана във вида, в който трябва 
да бъде подадена. Имам въпрос към Кмета на Кметството, на който ще помоля да ни 
отговори по време на заседанието на общинския съвет. Да даде информация за 
реализирането на проектите по мярка 321 и 322 и изразходваните бюджетни средства. Като 
цяло съм съгласен да се приеме представената информация. 

По втора точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: По отношение на тази 
докладна записка ни прави впечатление обширната информация. Както винаги Кмета на 
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село Помен си върши добре работата не само в подаването на тези информации. 
Информацията е добре разработена, обхванати са всички проблеми и въпроси. Предлагам 
да се приеме. 

В разискванията по втора точка взеха участие: 

1. Пламен Лашев: Кмета на село Помен винаги е подавал добри информации до 
Общинския съвет. Нямам въпроси по написаното. Апелирам, обаче общинският Кмет да 
предприеме мерки във връзка с безработицата в селото. Защото явно Кмета на селото е 
силно притеснен от това. А иначе, съм съгласен да се приеме информацията. 

По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Съгласен съм с 
мотивите на вносителя по докладната записка. Предложените промени по правилника са 
актуални. Съгласен съм чл. 14 да бъде променен , защото това поражда известно 
затруднение при провеждането на заседанието на общинския съвет. Имам резерви, обаче по 
отпадането на чл. 83, ал. 3 от същия. Вменили сме право на становища на общинската 
администрация и с отпадането на този член би се ограничила възможността да се дават 
мнения и препоръки преди разглеждане на важни въпроси в комисиите на Общинския 
съвет. Това е моето мнение и затова предлагам този член да не отпада, а да се даде срок, в 
който могат да се дават становища и това да е 7 дневен от внасянето в канцеларията на 
Общинския съвет. Така смятам, че е по-правилно. 

В разискванията по трета точка участие взеха: 

1. Христина Ефтимова: Преди поисканата от мен промяна, аз направих анализ 
доколко тя е актуална и навременна. Смятам, че такива писмени становища, които трябва 
да се получават от общинската администрация за всяка докладна, чиито вносител е член на 
общинския съвет само биха затруднили работата на постоянните комисии, а знаем, че 
същинската работа на общинския съвет е в комисиите. Кметът на Общината или друго лице 
от общинската администрация може да даде устно или писмено становище по дадена 
докладна без да му се задължава да го прави, а също и председателите на постоянните 
комисии да се съобразяват с това. С тези промени, считам, че ще се подобри работата на 
общинския съвет и на постоянните комисии. 

2. Пламен Лашев: Изслушах добре мненията както на г-н Георгиев, така и на г-жа 
Ефтимова. Раздвоен съм в мнението си по отношение на отпадането на чл. 83, ал. 3. 
Наистина при очбсъждането на важни въпроси в комисиите е добре да се изслуша 
мнението на общинската администрация. Склонен съм да гласувам „Въздържал се”. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Стефка Райкова: Предложените 
промени в Наредба № 13 са навременни. Става въпрос за текстови промени, които са 
съобразени със приетата Наредба на Министерския съвет. Няма причина да не приемем 
промените в нашата наредба. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Пламен Лашев: Предложена е нова 
наредба за приемане от Общинския съвет. Предложения документ е обширен и за 
правилното вземане на решение е необходимо по-широко обсъждане, включително и на 
членове от общинската администрация, които ще работят и за в бъдеще с приетата 
Наредба. Предлагам разискванията по тази точка да оставим за следващото заседание на 
комисията, като поканим лица от общинската администрация, които имат отношение по 
въпроса при обсъждането. 

Разисквания по пета точка не бяха направени. 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема информацията за работата на Кмета 
на Кметство село Бъзовец за 2011 година. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема информацията за работата на Кмета 
на Кметство село Помен за 2011 година. 
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3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” и 2 (два) гласа „Въздържал се” приема 

Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Наредба за изменение на Наредба № 
13 за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията 
на Община Две могили, област Русе. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие обсъждането за приемане на 
Наредба № 23 за управление на общинските горски територии в Община Две могили, 
област Русе да бъде направено на следващото заседание на комисията. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 

Подписали протокола: 

 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                          (Пламен П. лашев)                      (Айдън С. Карамехмедов)                        (Байчо П. Георгиев)            
 

4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Юсеин А. Юсеинов)                       (Татяна Д. Василева)          (Боян С. Иванов) 

 

 

7. ………………… 
       (Стефка Р. Пенчева) 

 

 

 
Председател на комисията: 

        

______________ (Пл. Лашев) 

 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (А. Карамехмедов) 


